


Beneficios
- Design Moderno e Compacto
- Praticidade, sistema de acionamento com mecânismo de 1/4” de volta;
- Aparelho de melhoria da água potável, aprovado de acordo com NBR 16098:2012;
- Sistema de filtração por Carbon Block;
- Economia, 1 refil equivale a 75 galões de 20 litros;
- Facil instalação
- Manutenção prática e econômica, sem necessidade de assistência técnica;
- Redução de cloro, odores e partículas;
- Elemento filtrante possui vida útil de 1.500 litros;
- Descarte de água após substituição do elemento filtrante de apenas 15 litros;
- Elemento filtrante não necessita de limpeza/retrolavagem, após o uso o mesmo pode ser substituido e seu refil usado descartado;
- Redução de Cloro Livre maior/igual a 75%;
- Redução de Particulas maior/igual 15μm à 30μm
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Corpo único, sem uniões, 
maior facilidade de limpeza

Bica móvel com anel deslizante

Acionamento com ¼” 
de volta com pastilha 

de cerâmica

Bica do filtro móvel, 360º
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Carbon Block, o que é?

Carbon block é um produto basicamente formado de carvão ativado impregnado com prata, que foi aglomerado com ligas de polietilenos, 
dando assim um formato próprio para o filtro 'AZZO'.

Qual é a importância destes elementos ?

O carvão ativado é um produto de origem vegetal "casca de coco", que foi tratado somente com vapor de água em alta temperatura, 
gerando assim, um produto com milhões de poros.
Estes poros formados são capazes de reter impurezas dissolvidas na água, que proporcionam gosto e odor, como p.ex. o cloro livre.
A prata que está dentro dos poros do carvão ativado, tem a propriedade 'bacteriostática', ou seja, ela evita que ocorra a proliferação de 
bactérias dentro do filtro de água.
A resina de polietileno, é um produto não tóxico, que tem a única função de aglomerar os grânulos de carvão ativado, para dar o formato 
físico das peças de carbon block.

* Reconhecimento internacional; O desempenho do carbon block frente aos demais processos de filtragem de água, possui o 
reconhecimento internacional pelo NSF (Natural Science Foundation) dos Estados Unidos, comprovando que é um dos melhores sistemas 
de eliminação da mais ampla faixa de contaminantes encontrados nas águas para o consumo humano.

No Brasil, o INMETRO é o órgão que certifica os produtos comercializados, e reconhece as recomendações do NSF.

NSF, é uma organização independente e credenciada dos Estados Unidos, fundada em 1944, possui a 
missão de proteger e melhorar a saúde humana, onde a mesma é responsável por desenvolver normas e 
certificações que ajudam a proteger os alimentos, água e demais produtos de consumo humano.
Atualmente, é um dos organismos de certificação mais respeitados e valorizados pelas agências 
reguladoras em todo o mundo.

A NSF é responsável pela certificação dos filtros de água comercializados nos Estados Unidos, assim como 
o INMETRO no Brasil.
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Informações

– É importante ter o selo do INMETRO?

Sim, pois a certificação INMETRO especifica os requisitos mínimos e os métodos de ensaios específicos para garantir da qualidade

da água dos filtros residenciais. Dessa forma, os filtros que possuem este certificado atendem todos os requisitos do INMETRO para 

uma água potável.

– O que é Norma NBR 16098:2012

Esta Norma especifica os requisitos mínimos e os métodos de ensaios para os aparelhos de melhoria da qualidade da água, de 

uso doméstico, potável ou bruta (não residuária), de acordo com a Portaria nº 2914 do Ministério da Saúde.

– O que é água potável?

Água para consumo humano cujos parâmetros microbiológicos, físicos, químicos e radioativos atendam ao padrão de 

potabilidade, conforme Portaria nº 2914 do Ministério da Saúde

– O que é agua bruta não residuária?

Água que não recebeu tratamento para ser adequada ao consumo humano, encontrada  in natura, proveniente de bicas, 

poços freáticos ou artesianos e nascentes e mananciais de superfície, para isto, a mesma não deve ter recebido quaisquer 

contaminações proveniente de efluentes industriais, domésticos e sanitários.

– O Purificador AZZO pode ser utilizada em agua não tratada?

Sim, desde que a mesma não esteja contaminada por efluentes industriais, domésticos e sanitários, o carvão ativado presente no 

elemento filtrante, possui propriedades de adsorção, reduzindo odores, mau gosto e substâncias orgânicas dissolvidas.

– Pode-se aplicar o Purificador AZZO em água salobre ou água do mar?

Sim. No entanto, não haverá eficiência na redução do gosto ou sal presente na água.

– Por quanto tempo posso guardar o Refil?

O elemento filtrante AZZO é construído com materiais não degradáveis, por isso, o tempo de armazenamento do produto é 

indeterminado.
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Informações

– O Purificador AZZO, pode filtrar água aquecida?

O aparelho de melhoria foi projetado para ser aplicado em água com temperatura entre 4 e 38ºC

– Por que é preciso trocar o refil do purificador de água?

O refil do filtro de água é a parte do purificador responsável pela filtração da água propriamente dita. É ele que retém partículas 

como areia, barro, ferrugem, poeira e outros sedimentos, e reduz o excesso de cloro presente na água. No entanto, após um 

certo tempo de funcionamento, o refil satura, ou seja, sua capacidade de filtração diminui e ele não mais consegue fornecer 

água de qualidade. 

– Qual é o período recomendado para troca de refil?

O período recomendado para troca do refil é de 06 (seis) meses ou 1.500 litros, dependendo da qualidade da água recebida.

– Por que trocar o refil a cada 6 meses?

Uma família com 4 integrantes, consome aproximadamente 7 a 8 litros de água purificada diariamente para 

consumo/preparação de alimentos, o que equivale a 1.500 litros em 6 meses.

– Quando preciso fazer a troca do refil?

Quando o mesmo chegar ao final de sua vida útil, sendo que esta poderá variar dependendo da qualidade da água recebida 

na residência, em casos de utilização de água bruta não residuária, a vida útil poderá variar, pois trata-se de uma água não 

tratada, saturando o filtro prematuramente. A redução significativa no fluxo de água é um indicativo de que o refil esteja 

saturado.

– Por que o refil do purificador satura?

Essa saturação é devida principalmente ao carvão ativado presente dentro do refil. O carvão ativado possui propriedade fisicas e

quimicas de absorção, é o responsável pela decloração da água, e por eliminar odores, mau gosto e substâncias orgânicas 

dissolvidas, e ele possui uma vida útil, que corresponde ao volume de água, em litros, que ele consegue filtrar de forma eficiente.
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Como instalar o Purificador?

1 - Com o registro geral hidráulico

fechado, limpe o ponto de conexão

onde será instalada o purificador,

eliminando desse modo resíduos que

possam danificar ou prejudicar o correto

funcionamento do produto.

2 - Para facilitar a instalação do

purificador, desrosqueie a porca de

fixação da bica (2) e retire a bica (3),

após desmonte o conjunto superior

desrosqueando a carcaça (4) e o refil

(5), aplique fita veda-rosca nas

conexões, monte o acabamento (6) e

instale o corpo do purificador (1) na

conexão hidráulica rosqueando até que

se consiga o aperto necessário para

assegurar a vedação.

1

2

3

4

5

3 - Após, faça a montagem novamente

do refil (5) rosqueando* ao corpo do

purificador (1), após repita o processo

para montar a carcaça (4) e a bica (3)

com a porca de fixação (2).

6
Este aparelho possui válvula de cerâmica

com acionamento de 2 vias, ou seja,

girando a manopla para cima a água sairá

apenas pelo filtro, girando para baixo, sairá

apenas pela bica, para fechar a saida de

água, retorne a manopla à posição neutro.

Instruções de Instalação

* Não aplique força ao rosquear os componentes.

Antes do 

primeiro 

uso ou na 

troca do 

elemento 

filtrante 

abra a 

manopla  

na posição 

filtro, e 

deixe fluir 

15 litros de 

água para 

limpeza do 

elemento 

filtrante.

Modo de Usar

* No primeiro uso ou  após a troca do refil, o mesmo pode apresentar gotejamento 
pela saída de água do filtro até a expansão do CarbonBlock, o que pode ocorrer em 
alguns minutos.



sua vida mais azul

Como fazer a troca do refil?

1 - Verifique se a manopla do

purificador esta na posição neutro.

2 - Para a substituição do refil, remova a

carcaça (4) desrosqueando a mesma,

após repita o processo para desmontar

o refil (5).

3 - Monte o novo refil (5) ao corpo do

purificador rosqueando* o mesmo até

o aperto necessário de fixação, após

repita o processo para montar a

carcaça (4).

* Não aplique força ao rosquear os

componentes.

4

5

- Para limpeza do aparelho, utilize pano macio, água e sabão neutro, não utilize

palha de aço ou produto abrasivo, não utilize produtos quimicos para limpeza.

Manutenção e Limpeza



Dimensões
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* Peso Liquido 330g

- Aparelho fabricado em ABS, com componentes
internos em polipropileno, cerâmica e latão,
vedações em borracha nitrílica, elemento filtrante
fabricado em CarbonBlock, peças de acabamento
podem apresentar ligas de cobre, níquel e cromo.

Composição

Local de Instalação POU (ponto de uso)

Redução de Cloro Livre Aplicável

Redução de Particulas Classe D  ≥ 15 a < 30µm

Eficiência Bacteriológica Não se aplica

Verificação de Extraíveis Aplicável

Controle de Nível Microbiológico Aplicável

Vida útil do refil 1.500 litros

Vazão Nominal 20 L/h

Vazão Máxima Recomendada 30 L/h

Pressão Minima de Trabalho 20 kPa (2 m.c.a)

Pressão Máxima de Trabalho 400 kPa (40 m.c.a)

Temperatura de Trabalho 4°C à 38°C

Requisitos Elétricos Não se aplica

Informações para Ensaio
Volume interno do aparelho para ensaios de 
extraíveis 90ml

Volume de referência para ensaio de cloro 1.500 litros

Volume de referência para ensaio de particulado 15 litros

Volume de descarte antes do funcionamento 15 litros

Caracteristicas Técnicas


